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 االحتاد من أجل املتوسط

 .عياد حممد سمريد

 تلمسان جامعة

   

للض أنبدذ اإلاهالح الاكخهاصًت هي اإلادضص الغئِس ي لؿلىن ألافغاص والجماٖاث        

وحكيل الضاف٘ ألاكىي للخلاعب بحن هظه الجماٖاث، باكامت ٖالكاث اكخهاصًت مكترهت 

ُماث واجفاكُاث حٗاكضًت اكخهاصًت ومخضازلت فُما بُنها، مبيُت ٖلى ئوكاء مىاَم وجىٓ

غاف،  مً هىا حاءث أهمُت فكهض جدلُم ألاهضاف اإلاخباصلت اإلاكترهت بحن حمُ٘ ألَا

الخىاع الٗغبي ألاوعوبي الظي وان ٖباعة ًٖ مداولت لخدضًض الازخالفاث واإلاكاول 

اث الخلُلُت بحن الُغفحن، ومً زم ئًجاص الؿبل وجلضًم الاكتراخاث وعؾم ؤلاؾتراجُجُ

بكيل مكترن مً أحل ججىب ؾىء الخفاهم وجدلُم الخىاػن في الٗالكت اإلاخباصلت بحن 

وفي ؾُٗه ئلى ئبغاػ جفغصه في ججضًض الؿُاؾاث الفغوؿُت الضازلُت والخاعحُت، الُغفحن.

أٖلً الغئِـ هُيىال ؾاعوىػي أزىاء خملخه الاهخسابُت ًٖ ٖؼم فغوؿا ئوكاء اجداص 

ؿمذ لترهُا أن ججض ئَاعها ؤلاكلُمي مخىؾُي ًًم بلضان الًفخح ن اإلاخجاوعجحن، َو

 الُبُعي بضٌ الاهًمام ئلى الاجداص ألاوعوبي.

٘ إلاًمىن اإلاكغوٕ زهىنا          خي ؾَغ هظا وجغمي هظه الضعاؾت ئلى ئحغاء ٖغى جاٍع

الن ٖىه، خُث جداٌو ؤلاحابت ٖلى الدؿاؤالث  وكض مّغ ما ًلاعب الخمـ ؾىىاث ٖلى ؤلٖا

 هُف واهذ بضاًاجه؟ ما هى مًمىهه؟ وما هي اإلاىاكف اإلاسخلفت مىه؟: الخالُت

 إلاعــالن : -1

في زًم خملخه الاهخسابُت، وزالٌ حىلخه ٖلى اإلاضن الفغوؿُت، أللى اإلاغشح          

اإلاُلت ٖلى اإلاخىؾِ  Toulonهُيىال ؾاعوىػي زُابا في مضًىت جىلىن  الؿابمالغئاس ي 

لت "ئٖاصة ،  (1)2007فبراًغ  7ًىم  جدضر فُه ًٖ ٖىمه وي٘ مىُلت اإلاخىؾِ ٖلى ٍَغ

اللائمت بدؿب  co -développement(2) الخىخُض"، مغهؼا ٖلى مهُلح "الخىمُت اإلاكترهت

فه، ٖلى جلاؾم الخىىىلىحُا واإلاٗغفت والخبراث بحن يفتي الخىى، م٘ ما ًخُلبه  حٍٗغ
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ل مكاع طلً مً ئوكاء ل َ٘ اإلاُاه والُاكت وخياًت ىىً اؾدكاعي مخىؾُي ٌٗنى بخمٍى

ٗخبر مكغوٕ الاجداص اإلاخىؾُي  الترار في حى مً الخٗاون والخًامً والاخترام اإلاخباصٌ. َو

ا في هٓغ الغئِـ  ُت أهمها: الؿابميغوٍع  هُيىال ؾاعوىػي لٗضة أؾباب مىيٖى

، في جدلُم أهضافه 1995 مخىؾُي، الظي اهُلم ببرقلىهت في ؾىت-فكل الخىاع ألاوعو -

ؼ البِذ ألاوعوبي اإلاكترن بؿ ت الاججاه هدى حٍٗؼ بب جغهحز ناوٗى اللغاع في أوعوبا ٖلى أولٍى

 ويم الضٌو ألاوعوبُت التي واهذ في الىخلت الاقتراهُت ؾابلا.

 مخىؾُي ٖلى الخجاعة مبٗضا ول اإلاجاالث ألازغي. -اكخهغ الخٗاون ألاوعو - 

ما ٖمم مً الخباًىاث والخىاكًاث  حىىب وهى -أزظ مؿاع بغقلىهت َاب٘ الخىاع قماٌ -

بحن الًفخحن في قماٌ اإلاخىؾِ وحىىبه. وللخغوج مً هظه الضوامت الؿُاؾُت اكترح 

ؾاعوىػي ٖلى البلضان اإلاخىؾُُت أن جدضص مهحرها في مىُلت حغغافُت مكترهت مً 

زالٌ مكغوٖه الؿُاس ي الظي ًجب أن ًلىم ٖلى مبضأ اإلاؿاواة بحن أًٖائه مخجىبا 

ت، التي ٖبر ٖنها أخض اإلاغاكبحن الؿُاؾُحن -ججغبت الكغاهت ألاوعوبُت جىغاع  الجؼائٍغ

الفغوؿُحن بلىله: "أهه مً الٗاع أن ًىو اجفاق الكغاهت بحن الاجداص ألاوعوبي والجؼائغ في 

ألف ًَ مً  400قله الؼعاعي ٖلى خم صزىٌ اإلاىخجاث ألاوعوبُت بضون عؾىم في خضوص 

خجاث الخبىب، وباإلالابل، فان الجؼائغ خغة في جهضًغ هدى آالف ًَ مً مى 4اللمذ و

ؿيي، اليىهُان، البراهضي  ُت مثل الَى الاجداص ألاوعوبي بضون خىاحؼ اإلاىخجاث طاث الىٖى

  . (3)  واليالفاصوؽ"

ئطن عهؼ ؾاعوىػي في هضاءه لبىاء الاجداص اإلاخىؾُي ٖلى الضٌو ألاوعوبُت اإلاُلت          

وؾماها ٖلى الخىالي: فغوؿا، البرحغاٌ، اؾباهُا،اًُالُا، الُىهان،  ٖلى البدغ اإلاخىؾِ

وكبرم، باإليافت ئلى صٌو حىىب وقغق اإلاخىؾِ وهي: جغهُا، ؾىعٍا، لبىان، ئؾغائُل، 

مهغ، لُبُا، جىوـ، الجؼائغ، اإلاغغب. وفىغجه في طلً أن ٌُٗض مداواة ججغبت الىخضة 

٘ هفُٗت مدضصة.ألاوعوبُت التي اهُللذ بٗضص كلُل مً الض  ٌو وبمكاَع

وان عأي هُيىال ؾاعوىػي أهه ال بض مً ئكامت "اجداص" بحن الضٌو اإلاظوىعة آهفا،        

ضم جغهها هىظا جخسظ ول  ولِؿذ فلِ اجفاكاث مكاعهت، مً أحل جيؿُم ؾُاؾاتها ٖو
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منها ما جغاه مً ؾُاؾاث زاعحُت، هما وان ٖلى ًلحن مً أن اجفاكُاث اإلاكاعهت بحن 

جداص ألاوعوبي وهظه الضٌو زبذ أجها لِؿذ وافُت وال ختى مجضًت، وأن جغكُٗها بؿُاؾت الا

الجىاع ألاوعوبي لم ًأث بىدُجت، واهدكغ الخضًث ًٖ حضوي ول جلً الطجت التي أخضثها 

الاجداص ألاوعوبي، وؾإع ؾاعوىػي بمىخهى الجضًت ووي٘ زُت ٖمل َمىخت إلاباصعجه 

والتي لم ٌؿبله أخض في الخفىحر  -لم جلفذ ألاهٓاع في البضاًت التي–الجضًضة اإلاؿخدضزت 

     . (4) فيها للخغوج مً اإلاأػق 

ش         مىً اللٌى بأن الللاء الظي ٖلض في عوما بخاٍع بحن ول مً  2008صٌؿمبر  20ٍو

ؾاعوىػي، وعئِـ الىػعاء الاؾباوي زاباجحرو، وعئِـ الىػعاء  الؿابمالغئِـ الفغوس ي 

عوماهى بغوصي، والظي زهو لبدث الخٍُى الٗامت إلاكغوٕ "الاجداص  ؤلاًُالي

ل مدُت باعػة، خُث ازخخم بمإجمغ صخافي مكترن أَلم زالله ما ؾمي 
ّ
اإلاخىؾُي"، قي

 :(5) بـ "هضاء عوما الجداص اإلاخىؾِ"، الظي جًمً أفياع وأهضاف اإلاكغوٕ اإلايكىص

 ئخالٌ الؿالم والخىمُت بحن يفتي اإلاخىؾِ. -

ؿعي ئلى ئٖاصة مىُلت خىى اإلاخىؾِ ئلى ؾابم ٖهضها همىُلت ؾالم واػصهاع ال -

 وحؿامذ، وىجها ميكأ الثلافت والخًاعة.

ىت لخهبذ مدغوا  - الخأؾِـ لكغاهت مخىاػهت كائمت ٖلى اإلاؿاواة بحن الضٌو الكٍغ

 للخٗاون اإلاخىؾُي، صون أن ًإصي طلً ئلى الاهضماج الىلي.

"الاجداص اإلاخىؾُي" همىمل آللُاث الخٗاون ألاوعوبي الخغم ٖلى جلضًم مكغوٕ  -

اإلاخىؾُي ألازغي، وال ؾُما مؿاع بغقلىهت وؾُاؾت الجىاع ألاوعوبُت، صون الخلٌى مياجها 

أو ئٖاكت ٖملها، خُث جىمً اللُمت اإلاًافت للمكغوٕ في جىفحر ػزم ؾُاس ي للخٗاون مً 

اإلادلُت والجمُٗاث واإلاىٓماث غحر زالٌ ئقغان اإلاجخمٗاث اإلاضهُت والكغواث والهُئاث 

 .  (6) الخيىمُت

ـ ًىم  - جىحُه صٖىة ئلى عؤؾاء صٌو حىىب وقغق اإلاخىؾِ لخًىع كمت حؿخًُفها باَع

ني في  لُت  14ُٖضها الَى ًاء في الاجداص ألاوعوبي 2008حٍى ، حمٗهم وعؤؾاء الضٌو ألٖا

لُت  1الظي جىلذ فغوؿا عئاؾخه الضوعٍت ابخضاء مً   .(7)2008حٍى
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ت زالٌ أقهغ بالدكاوع م٘ الضٌو اإلاٗىُت واإلاهخمت  - ماٌ الخدًحًر الكغوٕ في ألٖا

فان  وفُما ًسو ٖالكت الاجداص اإلاخىؾُي باالجداص ألاوعوبي .باإلاكاعهت في هظا الاجداص

عؤٍت ؾاعوىػي واهذ واضخت، جخمثل في الٗمل م٘ مإؾؿاث الاجداص ألاوعوبي باوسجام 

ت  وجيؿُم واملحن في بىاء الؿالم في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ الظي ٌكيل مىُلت خٍُى

ئصعاوا مىه لدجم اإلاٗاعيت ألاوعوبُت لهظه اإلاباصعة التي تهضص مؿاع بغقلىهت  لألوعوبُحن.

 مخىؾُُت. -والكغاهت ألاوعو

ففي ول مغة ًغصص الغئِـ الفغوس ي بأن مكغوٕ الاجداص اإلاخىؾُي لِـ بضًال إلاؿاع 

لُا، وهى ما حٗله ًلترح بغقلىهت، هما أهه ال   ٌٗض جىخال مخىؾُُا يض أوعوبا أو يض ئفٍغ

 ئقغان اإلافىيُت ألاوعوبُت في الاجداص اإلاخىؾُي.

مخض          اع ٌٗخلض ؾاعوىػي بأن الاجداص ألاوعوبي ال ًمىىه أن ًخىؾ٘ أهثر ٍو وفي هظا ؤلَا

ت وهى ما ًدؿمه في مؿألت اهًمام جغهُا لالجد اص ألاوعبي، التي زاعج خضوصه الخًاٍع

ًلترح صمجها في الاجداص اإلاخىؾُي ألهه الخحز الجغغافي والُبُعي لها، وهى ما أٖغب ٖىه 

 بلىله:

ت ًجب أن جيىن لها خضوص، وئطا أعاصث أوعوبا أن جيىن " ئطا أعاصث أوعوبا أن جيىن لها هٍى

في الاجداص ألاوعبي لها اللىة ال ًجب ٖليها أن جخمضص بضون جهاًت...وجغهُا لِؿذ لها مياهت 

ألجها لِؿذ بلضا أوعوبُا لىىه باإلالابل هي بلض مخىؾُي هبحر وؾأٖغى ٖليها الاهًمام 

 .(8)  "لالجداص اإلاخىؾُي

التي ًمىً أن جًُل٘ بمهام الاجداص اإلاخىؾُي، أهض  وفُما ًسو اإلاإؾؿاث       

نىعة َبم  ؾاعوىػي في الخُاب الظي أللاه بُىجت بأن مإؾؿاث الاجداص ال جيىن 

لً هلُم ؤلاجداص اإلاخىؾُي ٖلى الكاولت الخالُت " ألانل إلاإؾؿاث الاجداص ألاوعوبي

لإلجداص ألاوعوبي بمإؾؿاجه، وئصاعاجه، ومؿخىي الاهضماج الٗالي ؾُاؾُا وكاهىهُا 

واكخهاصًا. ومً اإلادخمل أن ًيىن ؤلاجداص اإلاخىؾُي بضاًت في قيل غحر مكابه لإلجداص 

ضة وأنُلت"ألاوعوبي وما ٖ  غفه مً جدىالث، هخجغبت فٍغ
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وفي هظا الهضص، كضم الغئِـ الفغوس ي اكتراح ئكامت الللاءاث الضوعٍت بحن عؤؾاء        

ت اإلاخىؾُُت  هما هى  "G-Medالضٌو والخيىماث للبلضان اإلاخىؾُُت باؾم "اإلاجمٖى

لـ مخىؾُي حاعي به الٗمل في كمم البلضان الهىاُٖت الىبري الثماهُت، م٘ ئخضار مج

 . (9) ٖلى غغاع اإلاجلـ ألاوعوبي في الاجداص ألاوعوبي

 ردود الفعل اثجاه املشروع: -2

غاف مً مباصعة الاجداص اإلاخىؾُي:        وحضًغ بالظهغ أن هىضح مىاكف حمُ٘ ألَا

 مواقف الدول ألاوروبية:  -أ

الفغوس ي الظي وان عفًذ اإلاؿدكاعة ألاإلااهُت أهجُال محرول اإلاكغوٕ ألاولي للغئِـ      

ًلخهغ ٖلى الضٌو الؿاخلُت اإلاُلت ٖلى اإلاخىؾِ، مبضًت عأحها: "ئهني أهٓغ بٗحن الكً ئلى 

، ألجها مً اإلامىً أن حكيل تهضًضا لىُان الاجداص -اإلاكغوٕ اإلاخىؾُي-هظه ألافياع

ل...مما ًإصي ئلى جفىً الاجداص ألاوعوبي" مًُفت: "ئن هظا  ،ألاوعوبي ٖلى اإلاضي الٍُى

ًسلم مىكفا زُحرا، ئط أن أإلااهُا ًمىً أن جخجه هدى أوعوبا الىؾُى والكغكُت بِىما 

 . (10) جخجه فغوؿا ئلى اإلاخىؾِ، وؾُسلم طلً جىجغا غحر مؿخدب"

ُاهُا أن مكغوٕ الغئِـ         ؾاعوىػي ًسفي عغبت في الؿابم هما جغي أإلااهُا وبٍغ

ل َمىح فغوؿ ا وجىؾُ٘ هفىطها في هظه اإلاىُلت، مً اؾخسضام الٗىىان اإلاخىؾُحن لخمٍى

زالٌ ؤلافالث مً مإؾؿاث وؾُاؾاث الاجداص ألاوعوبي في هظا الكأن، هما أن اإلاكغوٕ 

بهُغخه ألاولى ًىُىي ٖلى جفغص، مً قأهه أن ًدؿبب في اهلؿاماث صازل الاجداص 

لفغوس ي باإليافت ئلى أن أإلااهُا حٗخلض بأن الغئِـ ا ألاوعوبي ختى ًهبذ ليل ؾُاؾخه.

حهضف مً زالٌ اإلاكغوٕ ئلى ئوٗاف الاكخهاص الفغوس ي الغاهض، ٖبر جأمحن ٖلىص مغبدت 

للكغواث الفغوؿُت في مىُلت اإلاخىؾِ، هظا هاهًُ ًٖ أن مىُلت اإلاخىؾِ هي 

مؿإولُت أوعوبُت مكترهت، ولِؿذ مدهىعة بالضٌو اإلاُلت ٖلى خىى اإلاخىؾِ، فىما 

وص أوعوبا م٘ أوهغاهُا وعوؾُا، هظلً ألامغ باليؿبت أن هظه ألازحرة مٗىُت بمؿخلبل خض

ئلى الضٌو الكمالُت التي ًجب أن ًإزظ بغأحها خٌى مهالح الاجداص ألاوعوبي حىىب 

 اإلاخىؾِ.   
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هاهًُ ًٖ أن أإلااهُا حٗخبر هفؿها بلضا مخىؾُُا بالىٓغ ئلى حجم مباصالتها م٘ صٌو       

ُمت بها مً أنٌى مخىؾُُت، فىُف ًخم ججاهلها الجىىب، وأهمُت الجالُاث اإلاهاحغة اإلال

مذ أإلااهُا الضٌو الالجُيُت للضفإ  2008بهظه الىُفُت في هظا اإلاكغوٕ، لظا بضاًت مً  جٖؼ

اصة جأزحرها ٖلى اإلاىُلت وفي  ًٖ الؿُاؾاث ألاوعوبُت يض ما حٗخبره مداولت مً فغوؿا لٍؼ

وٕ الاجداص اإلاخىؾُي بكيله لظا عفًذ أإلااهُا مكغ .(11) اإلاخىؾِ ٖلى وحه الخهىم

، مدبظة الاؾخٗايت ٖىه بالخدغن حىىبا مً يمً مإؾؿاث الاجداص ألاوعوبي، أي  ألاٌو

غاف، خُث ًهبذ باإلميان جدضًض  ؼ وجفُٗل مؿاع بغقلىهت اإلاخٗضص ألَا مً زالٌ حٍٗؼ

٘ التي مً قأجها أن جدلم اإلاهلخت اإلاكترهت  . (12) اإلاكاَع

ُا واهذ كض أٖغبذ في البضاًت ًٖ جدفٓها ومساوفها مً أن ًإصي ومً هاخُتها ئؾباه       

اللًاء ٖلى ٖملُت بغقلىهت لُدلم هفـ ألاهضاف التي ًداٌو الاجداص اإلاكغوٕ ئلى 

ض ٖاصث لخسفف مً خضة قيىهها مً اإلاباصعة الفغوؿُت  الجضًض جدلُلها، ئال أن مضٍع

ضا مؿخلال ًلىم ٖلى أهلاى بٗضما جم الاجفاق ٖلى أن الاجداص لً ًيىن هُاها حضً

، اجبٗذ هفـ  (13) "ٖملُت بغقلىهت"، ولىىه ؾُيىن مىمال لهظه الٗملُت. ختى ؾلىفُيُا

داث مؿإوليها في بضاًت ألامغ، خُث أهضث 2008ًىاًغ  17الىهج في  هغ طلً في جهٍغ ، ْو

كبل  أجها ال جدخاج ئلى اػصواحُت في اإلاإؾؿاث جىافـ مإؾؿاث الاجداص ألاوعوبي، وطلً

أن حٗضٌ مىكفها وجىافم ٖلى الاجداص فُما بٗض.وباليؿبت إلاىكف ئًُالُا ومالُا، فلض 

أٖغب ؤلاًُالُىن ًٖ كللهم مً أن اإلاكغوٕ ال ًجب أن ًلىى ٖملُت بغقلىهت، وئهما 

ذ وػٍغ زاعحُتها إلاا أهض أن  ًجب أن ًلىحها، خُث ْهغ عص فٗل مالُا مً زالٌ جهٍغ

ٌ الكغق ألاوؾِ مً زالٌ اإلاباصعاث الخانت بالخىمُت، فهىان أوعوبا ٖملذ صائما م٘ صو 

ومباصعة البدغ اإلاخىؾِ، ول هظه اإلاباصعاث ال  5+5الكغاهت ألاوعومخىؾُُت ومباصعة 

ىُت ألجها حٗمل ٖلى جىمُت مىاعص  ًمىً لها أن جخٗاعى م٘ اإلاهالح الٗغبُت أو ألامٍغ

 لغزاء اإلاىُلت. -خؿبه–ما ًإصي اإلاىُلت مً زالٌ مكغوٖاث حٗلُمُت ونىاُٖت، وهى 

واؾخجاب ؾاعوىػي لخلً الكيىن، مهغخا بأن الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ         

ًاء في الاجداص ألاوعوبي بما ًجٗل اإلاكغوٕ الجضًض امخضاصا  27ؾِكمل ول الضٌو  ألٖا
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ًاء في 1995لٗملُت بغقلىهت التي بضأث في  ، ولىىه جدفٔ كائال بأن ول الضٌو ألٖا

ض الا ت، ولىً جلً الضٌو التي جٍغ جداص ألاوعوبي ًجب أن جخمىً مً الاقتران في الًٍٗى

لت أؾٕغ ال ًجب مىٗها مً أن جفٗل طلً بىاؾُت الضٌو التي جخدغن  أن جخدغن بٍُغ

ْهغث في ٖضص مً الضٌو  -فُما بٗض–بالخالي، فاإلاىافلت ٖلى اإلاكغوٕ  بسُى أبُأ.

، خُث نغح  (14) ؾُما في ئؾباهُا والبرحغاٌ وئًُالُاألاوعوبُت اإلاُلت ٖلى اإلاخىؾِ وال 

أبضث اهخمامها  25صولت مخىؾُُت مً أنل  22أن  Alain Leroyالؿفحر أالن لىعوي 

ضة للمكغوٕ ٖلى  بفىغة هظا اإلاكغوٕ باهخٓاع جبلىع ئَاعه الٗملي، واٖخمضث الضٌو اإلاٍإ

 الدجج الخالُت:

ل ؤلاهخاج خخمذ ٖلى صٌو الكماٌ اإلاخُىع ئن جدضًاث الٗىإلات و خغهت اهخلاٌ ٖىام -

الاهسغاٍ في جىخالث ئكلُمُت م٘ حىاعها الجىىبي، وبالخالي ًخٗحن ٖلى أوعوبا أن جدضو خضو 

 الىالًاث اإلاخدضة والُابان في هظا اإلاجاٌ.

للض اؾخدىطث ٖملُت جىؾُ٘ الاجداص ألاوعوبي هدى أوعوبا الكغكُت ٖلى الجهضًً  -

ً زالٌ ٖلض الدؿُٗىاث بدصجُ٘ حىهغي مً أإلااهُا خُث أصاع الؿُاس ي واإلاالي ألا هبًر

اصة بٌٗ مً الخىاػن ئلى  الجاهب ألاوعوبي ْهغه لجىىب اإلاخىؾِ، و كض خان الىكذ إٖل

 الٗالكاث الاؾتراجُجُت ألوعوبا.

ًاء في الاجداص ألاوعوبي ئلى  - اصة ٖضص الضٌو ألٖا صولت، باث هىان الٗضًض منها  27بٗض ٍػ

رر لألهمُت الاؾترجُجُت التي ًمثلها حىىب اإلاخىؾِ، خُث جدبٗثر اهخماماث ال ًىت

ؾُاؾت الجىاع بحن اإلاغغب و بُالعوؾُا صون مغاٖاة زهىنُت اإلاخىؾِ وبالخالي ًجب 

خهغ اإلاكاعهت في الاجداص اإلاخىؾُي بضٌو حىىب أوعوبا اإلاُلت ٖلى اإلاخىؾِ خُث ًمىً 

خضاص بخجغبت "مجلـ صٌو بدغ البل صولت مُلت  11"، الظي وان ًًم 1992ُُم لٗام الٖا

ٖلى هظا البدغ، مً يمنها عوؾُا وأإلااهُا، فًال ٖلى اإلافىيُت ألاوعوبُت م٘ مىذ فغوؿا 

ُاهُا نفت الًٗى اإلاغاكب، وكض أوكئذ أماهت ؾغ مهمتها حصجُ٘ الخىاع الؿُاس ي  وبٍغ

ت وافت.  والخٗاون في اإلاجاالث الخٍُى
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ٕ ؾاعوىػي في هجاح ألاوعوبُحن في ئكامت خللت حضًضة مً جىمً أهمُت فىغة مكغو  -

له بحن  عئِـ صولت وخيىمت، في الىكذ الظي فكلذ فُه ول اإلاباصعاث  43الاجداص وحؿٍى

اث بالغغم مً اإلالىماث  الٗغبُت إلكامت وخضة ٖغبُت أو اجداص ٖغبي ٖلى ول اإلاؿخٍى

ت اإلاكترهت في ول الضٌو الٗ ت والضًيُت والخًاٍع  .(15) غبُتاللغٍى

ىُت في الكغق ألاوؾِ والجزإ الٗغبي - ؤلاؾغائُلي ئلى جأحُج -أصث أزُاء الؿُاؾت ألامٍغ

الهغاٖاث و الؾُما الضًيُت منها م٘ جىامي الخغواث ؤلاؾالمُت اإلاخُغفت واهدكاع ؤلاعهاب 

مما باث ٌكيل تهضًض خلُلُا الؾخلغاع وأمً الضٌو ألاوعوبُت وافت التي ٌِٗكىن فيها 

 اَىىن وحالُاث ئؾالمُت واؾٗت وبسانت جلً اإلاُلت منها ٖلى اإلاخىؾِ.مى 

يي في اإلاىُلت     - ًىٓغ بٌٗ ألاوعوبُىن بٗحن الللم ئلى مداوالث جىؾُ٘ الىفىط ألامٍغ

والؾُما بىاؾُت الاجفاكاث الثىائُت م٘ صٌو اإلاغغب الٗغبي، وبالخالي ًغي البٌٗ أن 

ت ووحىصًت باليؿ  بت ئلى مىك٘ أوعوبا في مىُلت اإلاخىؾِ والٗالم.اإلاؿألت باجذ مهحًر

ًخىحـ ألاوعوبُحن مً الخٗاون اإلاؿخلبلي الظي ًمىً أن ًيكأ بحن صٌو حىىب اإلاخىؾِ  -

مً حهت وول مً اللىجحن الهاٖضجحن الهحن والهىض خُث ًمىً للهحن مثال اإلاخُٗكت 

ت للمىاعص الُبُُٗت مً هفِ وغاػ وغحره أن جخلضم بمؿاٖضاث واؾدث ت جىمٍى ماعاث خٍُى

اججاه صٌو اإلاىُلت مما ًإؾـ لىفىط اكخهاصي وؾُاس ي لها ٖلى خضوص أوعوبا زانت ئطا 

يي وهظا ما بضأ ًدهل في بلض والجؼائغ.  ما اؾخمغ ألاوعوبُحن وحٗثر اإلاكغوٕ ألامٍغ

قيل مىيٕى "الخض مً الهجغة"، أخض أبغػ قٗاعاث الخملت الغئاؾُت للمغشح  -

مض فىع حؿلمه مهامه الغئاؾُت ئلى اؾخدضار وػاعة حضًضة لكإون ؾاعوىػي الظي ٖ

ىُت والخىمُت الخًامىُت، خُث كًذ زُت الٗمل بضٖم  ت الَى الهجغة والاهضماج والهٍى

ٖملُت الخىمُت في صٌو اإلاغغب الٗغبي اإلاهضعة للُض الٗاملت واٖخماص ؾُاؾت هجغة 

لفغوس ي م٘ ما ٌؿخلؼم مً جىخًُ اهخلائُت وناعمت جلبي الخاحاث اإلادضصة لالكخهاص ا

 لٗملُت الترخُل.

 مواقف دول جنوب املتوسط: -ب
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ٖىض َغح اإلاباصعة الفغوؿُت، وكض  ثعصوص فٗل صٌو اإلاخىؾِ خظع  و الٓاهغ أن         

وان مً أؾباب الخظع أن اإلاباصعة واهذ مفاحئت وغامًت واعجبُذ بالخملت الغئاؾُت، 

ا اإلاباصعة، ٖلى أؾاؽ أجها كض جيىن بضًال الهًمامها فباليؿبت لترهُا، فلض عفًذ فىع 

لالجداص ألاوعوبي، مفتريت أن هظه هى الهضف، لىنها ٖاصث وعخبذ بٗضما أن أَمأهذ 

ٖىضما هفى الغئِـ الفغوس ي هظا الافتراى، والؿبب في طلً الكً أن جغهُا جخىحـ 

ت جغهُا في أؾاؾا مً الغئِـ ؾاعوىػي ألهه مً اإلاٗغوف أهه وان يض كبٌى ًٖ ٍى

 .(16) الاجداص ألاوعوبي

بضأث لُبُا بالترخُب بمباصعة ؾاعوىػي، خُث َالب الٗلُض الغاخل مٗمغ اللظافي          

ىُت الفغوؿُت بأزظ مباصعة ؾاعوىػي بجضًت قضًضة، وفي ماعؽ   2008أمام الجمُٗت الَى

ٌو اإلاُلت ٖلى بدغ واخض نغح لىوالت ألاهباء اللُبُت بأن فىغة ئكامت حٗاون خلُلي بحن الض

مثل البدغ اإلاخىؾِ، فىغة حؿخدم الخأًُض، بل ئهه خغم ٖلى هجاح  اإلاباصعة وخظع مً 

أجها كض جخٗغى لإلحهاى أو الخمُُ٘، هما جدمـ اللظافي أهثر فلاٌ أهه ًجب أال جلخهغ 

لُت اإلاُلت ٖلى اإلاخىؾِ، وئهما ًجب أن  جيىن هظه اإلاباصعة ٖلى الضٌو ألاوعوبُت وؤلافٍغ

خللت ونل بحن اللاعجحن، ولم ًيـ أن ًىاٌ مً ٖملُت بغقلىهت التي أكهخه مً مباصعة 

 الكغاهت.

داث–لىً م٘ خلٌى جهاًت ماعؽ        ٖاعى  -وهى الكهغ الظي أَلم فُه جلً الخهٍغ

مٗمغ اللظافي الفىغة جماما، وصٖا اللمت الٗغبُت اإلاجخمٗت في ؾىعٍا  اللُبي الؿابمالٗلُض

لي.-دث ًٖ بضًل، الظي ًىمً في كُام اجداص ٖغبيئلى الب أما اإلاىكف اإلاغغبي فلض  ئفٍغ

ذ ٖاهل اإلاغغب مً أهه مً اإلاهم لبالصه أن حٗلض اجفاكا مخلضما م٘ الاجداص  ججلى في جهٍغ

ألاوعوبي في ئَاع ؾُاؾت الجىاع، زم أوضح الخاحت ئلى اإلاباصعة الجضًضة لخخمش ى بكيل 

 ٖم ٖملُت بغقلىهت.ممخاػ م٘ ما هى مُلىب لض

 أمام الغئِـ الفغوس ي ؾاعوىػي، كاٌ:  2007أهخىبغ  23وفي ولمت ٖاهل اإلاغغب في           

"للض واهذ ؾُاؾت الجىاع لالجداص ألاوعوبي جضُٖما آلماٌ اإلاغغب في جدلُم وي٘ مخلضم، 

كغوٕ باُٖاء ٖالكاجىا م٘ الاجداص ألاوعوبي البٗض الاؾتراجُجي الظي حؿخدله، وهظا اإلا
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الُمىح ؾُىغؽ الضوع الغائض لبالصها في جلاعب حاهبي اإلاخىؾِ، وهظا الُمىح الكغعي 

القى مؿاهضة صائما مً اإلاكاعهت الضائمت لفغوؿا في أٖماٌ الاجداص ألاوعوبي، وهدً 

ملخىٗىن بأن الغئاؾت الفغوؿُت اللاصمت لالجداص ألاوعوبي ؾدؿاهم لكيل ئًجابي في 

 .(17) جدلُم هظا الهضف"

ؼ بىجفلُلت أهض أن          وئطا ٖضها ئلى اإلاىكف الجؼائغي، هجض أن الغئِـ ٖبض الٍٗؼ

ت الهغإ الفلؿُُني ؤلاؾغائُلي -هىان ٖلباث ال بض مً الخغلب ٖليها، وزانت حؿٍى

والصخغاء الغغبُت، وأهه ال بض مً الخىانل بحن أهضاف الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ، 

ه الٗامت، وبحن آلالُا  4زم كاٌ الغئِـ الجؼائغي في  ث اللائمت أي ٖملُت بغقلىهت.زَُى

أمام ؾاعوىػي: "أٖغف ًا ؾُاصة الغئِـ أهىم جغوحىن إلاكغوٕ الاجداص مً  2007صٌؿمبر 

، وكض  أحل اإلاخىؾِ، الظي جىغؾىن أهفؿىم له والظي جضٖىن ئلُه بلىة وجفاٌؤ

لى خّض أهه ٖلُىا أن هدضص هاككىاه، وهدً في الجؼائغ همُل ئلى ؤلاؾهام في جدلُله ئ

ملىماجه وأهضافه وهظلً اإلايان الظي ؾُدخله ئلى حاهب آلالُاث اإلاىحىصة بالفٗل والتي 

 .(18) حمٗذ مٗا الضٌو ٖلى حاهبي اإلاخىؾِ"

وفي ئَاع الؿعي ئلى بلىعة مىكف ٖغبي مكترن مً هظه الفىغة، مهما ًىً ألامغ،        

ماي، وأكغوا جيلُف  25باإلاخىؾِ في اللاهغة في احخم٘ ممثلى حؿ٘ صٌو ٖغبُت مدُُت 

مهغ، بهفتها ميؿلت مىاكف البلضان الٗغبُت في اإلاكغوٕ الفغوس ي اإلالترح، باٖضاص 

ت لالحخمإ الٗغبي ألاوعوبي الظي اوٗلض ًىمي  حىان في  10و 9الىعكت الٗغبُت الخدًحًر

خؿني مباعن لُيىن ؾلىفُيُا لإلٖالن الغؾمي ًٖ والصة الاجداص الظي عشح الغئِـ 

 .(19) عئِؿه الجىىبي

ئن ازخالف وحهاث الىٓغ بحن الغئِـ الفغوس ي واإلاؿدكاعة ألاإلااهُت خٌى مكغوٕ        

الاجداص اإلاخىؾُي أصي ئلى جأحُل كمت ؾاعوىػي بمحرول التي وان ًفترى أن حٗلض في 

ا، خُث اؾخٌُٗ ٖنها بللاء ٖلض بُنهما في  هىفغ، ٖلى هامل ماعؽ في ها 3ملاَٗت بافاٍع

 ٌّ مكاعهتهما في مٗغى للخىىىلىحُاث الخضًثت، فُما ٖغف بلمت اإلاهاعخت، هظا الللاء ص

غ في الٗالكاث الفغهيى ا مً ئٖاصة الترجِب والخٍُى -ٖلى أن الاجداص اإلاخىؾُي قيل هٖى
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، جم زالله الاجفاق ٖلى ٖضص مً الىلاٍ جمهُضا لٗغيها ٖلى اإلاجلـ ألاوعوبي (20) أإلااهُت

 .  (21) 2008ماعؽ  13الظي الخأم بدًىع عؤؾاء صٌو الاجداص ألاوعوبي في بغوهؿُل في 

ئطن ايُغ الغئِـ الفغوس ي للخىاٌػ هدى ئوكاء ئجداص جيىن أبىابه مفخىخت لجمُ٘         

، أي بما فيها جلً التي لِؿذ مخازمت للبدغ اإلاخىؾِ، بدُث 27أًٖاء الاجداص ألاوعوبي 

امت الاجداص. لىً هظا الخىاٌػ وان  أجاح هظا الخٗضًل ألإلااهُا أن ال جترن لفغوؿا جىفغص بٖؼ

نٗبا ٖلى الجاهب الفغوس ي مما حٗل الغئِـ الفغوس ي ًهغ في مداصزاجه م٘ اإلاؿدكاعة 

ألاإلااهُت ٖلى خهغ الغئاؾت الضوعٍت لالجداص في البلضان اإلاخىؾُُت ٖلى أؾاؽ الخىاوب 

 كبلذ به اإلاؿدكاعة محرول في النهاًت. بحن الًفخحن، وهى الخٗضًل الظي 

وبهظا ٖىؿذ  الىخائج التي جمسًذ ًٖ الاحخمإ بحن اللُاصجحن الفغوؿُت وألاإلااهُت       

نُغت الخل الىؾِ بحن الاهضفإ الفغوس ي والخدفٔ ألاإلااوي، فمً حهت حغي اخخىاء 

الاجداص مً أحل الُمىخاث الفغوؿُت مً زالٌ ئصعاج اإلاكغوٕ الظي اجفم ٖلى حؿمُخه "

اع اإلاإؾؿاحي لالجداص ألاوعوبي، بما ٌٗىُه طلً  : (22) اإلاخىؾِ" في ؤلَا

اعجياػ اإلاكغوٕ الجضًض ٖلى مإؾؿاث مؿاع بغقلىهت الظي جدٌى ئلى اجداص مً أحل  -

 اإلاخىؾِ.

ت الياملت، بسالف الغغبت الفغوؿُت اللايُت  - جمخ٘ حمُ٘ صٌو الاجداص ألاوعوبي بالًٍٗى

الًٗى اإلاغاكب لخلً التي ال جُل ٖلى خىى اإلاخىؾِ، هما هى مٗمٌى به في  بمىذ نفت

 مجلـ صٌو البلُُم.

اؾخمغاع ؾُاؾت خهغ ؾلُت اللغاع اإلاالي باإلافىيُت ألاوعوبُت، م٘ اؾدبٗاص ألي نُغت  -

لُت بضًلت.  جمٍى

 2008ماعؽ  14و 13واإلاالخٔ أهه زالٌ احخمإ اإلاجلـ ألاوعوبي الظي ٖلض ًىمي       

في بغوهؿل، أكغ كاصة الاجداص ألاوعوبي مكغوٕ الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ، وأنغوا ٖلى 

، في  (23) أن ًيىن الاؾم الغؾمي لالجداص هى: "ٖملُت بغقلىهت... اجداص مً أحل اإلاخىؾِ"

ئقاعة ئلى أن هظا الاجداص حؼء مً ٖملُت بغقلىهت، وأهه لً ًيىن بضًال ٖنها، وئهما مىمل 

 لها. 
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لت الخٗاَي وال ٍغ لت الخٗاَي ألاوعوبي َو ىاك٘ أهه كض لىخٔ وحىص مفاعكت هبري بحن ٍَغ

الٗغبي م٘ مكغوٕ الغئِـ ؾاعوىػي اإلاخىؾُي، فبِىما أؾفغث الخفاٖالث ألاوعوبُت خٌى 

اإلاكغوٕ ًٖ نُغت جىفُلُت بحن اإلاهالح ألاوعوبُت اإلاخباًىت بل واإلاخٗاعيت، هجض أن هظا 

-الخفاٖالث الٗغبُت لم جخمىً مً الخىنل ئلى عؤٍت مكترهت اججاه اإلاكغوٕ الفغوس ي

ـ  ألاوعوبي.جم ئَالق مكغوٕ الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ بكيل عؾمي في كمت باَع

لُت  13اإلاىٗلضة في   صولت، خُث: 43كاصة أو ممثلي بدًىع  2008خٍى

-  ،ً خًغ مً الجاهب الكمالي الضٌو آلاجُت: أًٖاء الاجداص ألاوعوبي الؿب٘ والٗكٍغ

 ألباهُا، هغواجُا، البىؾىت والهغؾً، الجبل ألاؾىص، مىهاوى. 

أما مً الجىىب فلض خًغ: اإلاغغب، الجؼائغ، مىعٍخاهُا، جىوـ، مهغ، الؿلُت  -

 عصن، ؾىعٍا، لبىان وجغهُا.الفلؿُُيُت، ئؾغائُل، ألا 

 وقاعهذ لُبُا بهفتها ًٖىا مغاكبا.  -

ووحهذ فغوؿا للمفىيُت ألاوعوبُت، البرإلاان ألاوعوبي، ألامحن الٗام للمجلـ ألاوعوبي،  -

اإلامثل الؿامي للؿُاؾت الخاعحُت وألامىُت اإلاكترهت، باإليافت ئلى بٌٗ اإلاإؾؿاث 

لي، مجلـ الخٗاون الخلُجي، اجداص واألمم اإلاخدضة، حامٗت الضٌو الٗغب ُت، الاجداص ؤلافٍغ

لي للخىمُت، هظا  اإلاغغب الٗغبي، البىً الٗالمي، البىً ألاوعوبي لالؾدثماع، البىً ؤلافٍغ

ئلى حاهب بٌٗ الهُئاث ألازغي ممثلت في ججم٘ بغإلااهاث اإلاخىؾِ، جدالف الخًاعاث، 

  اإلاإؾؿت ألاوعوبُت لخىاع الثلافاث "أها لُىض".  

وكض جغأؽ الغئِـ الفغوس ي هُيىال ؾاعوىػي، عئِـ الاجداص ألاوعوبي، الخجم٘       

خؿنى مباعن، ممثال  الؿابماإلاخىؾُي الجضًض، وقاعهه في الغئاؾت الغئِـ اإلاهغي 

اث البِئت والُاكت  لضٌو حىىب اإلاخىؾِ. جىاولذ اللمت، ٖبر أعب٘ حلؿاث ٖمل، مىيٖى

ـ في زخام وألامً الغظائي والخماًت اإلاض هُت والخىاع الؿُاس ي، وكض أنضعث كمت باَع

أٖمالها بُاها مكتروا، جم زالله جأهُض أن هظه اإلاباصعة ًمىً أن جلٗب صوعا مهما في 

مخىؾُُت، مثل الخىمُت -مىاحهت الخدضًاث اإلاكترهت التي جىاحهها اإلاىُلت ألاوعو
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الغظائي، وجضهىع الىي٘ البُئي، الاكخهاصًت والاحخماُٖت وألاػمت الٗاإلاُت في مجاٌ ألامً 

 والُاكت، والهجغة، وميافدت ؤلاعهاب والخُغف، والاعجلاء بالخىاع بحن الثلافاث. 

وكض قضص البُان الخخامي ٖلى أهمُت اإلاكاعهت الىاقُت للمجخم٘ اإلاضوي والؿلُاث     

إلاخىؾِ. اإلادلُت وؤلاكلُمُت واللُإ الخام في جىفُظ ٖملُت بغقلىهت.. اجداص مً أحل ا

غ جىؾُ٘ اإلاكاعهت في  ؼ الضًملغاَُت والخٗضصًت الؿُاؾُت مً زالٌ جٍُى هما أهض حٍٗؼ

اث ألاؾاؾُت. هما أهض عؤؾاء  الخُاة الؿُاؾُت والالتزام اليامل بدلىق ؤلاوؿان وبالخٍغ

الضٌو والخيىماث، مً زالٌ البُان اإلاكترن، مجضصا ئصاهتهم لإلعهاب بيل أقياله 

ؼمهم  ؼ الهجغة ومٓاهغه، ٖو ميافدخه واللًاء ٖلُه، وعهؼوا أًًا ٖلى أهمُت حٍٗؼ

ُت، وكض أللى الهغإ  ُت الخايٗت إلصاعة مىٓمت وميافدت الهجغة غحر الكٖغ الكٖغ

الفلؿُُني خىٌ ئخضي -الٗغبي ؤلاؾغائُلي بٓالله ٖلى اللمت، خُث أصي الجزإ ؤلاؾغائُلي

كترن. فبِىما أنغ الجاهب ؤلاؾغائُلي الفلغاث ئلى ئصزاٌ حٗضًل ٖلى البُان الخخامي اإلا

ٖلى ئصعاج ٖباعة "صولت للكٗب اليهىصي"، فلض ٖاعى الجاهب الفلؿُُني ئصعاج هظه 

لُه فلض اهخفى البُان بالخأهُض مجضصا ٖلى صٖم اللمت لٗملُت الؿالم  الٗباعة، ٖو

غاف بالؿعي ئلى ئكامت مىُلت في الكغق  -ؤلاؾغائُلُت ألاوؾِ  الفلؿُُيُت، وبخٗهض ألَا

زالُت مً أؾلخت الضماع الكامل وألاؾلخت الىىوٍت والىُمُائُت والبُىلىحُت ومىٓىماث 

 .(24)ؤلاًهاٌ

غ         هظا وكض أصعج ئٖالن الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ بٌٗ ألامىع الىالؾُىُت، هخٍُى

٘ الخٗاون ؤلاكلُمي، م٘ الخأهُض في الىكذ  الٗالكاث ألاوعومخىؾُُت مً زالٌ مكاَع

وأحلذ  1995فؿه ٖلى أهمُت الخفاّ ٖلى اإلاىدؿباث التي خللتها ٖملُت بغقلىهت مىظ ه

  . (25) الفهل في اإلاؿائل اإلاإؾؿاجُت

 الهيكلة املؤسساثية: -3

ًاء في         ـ الخأؾِؿُت، ٖاص وػعاء الخاعحُت للضٌو ألٖا بٗض أعبٗت أقهغ مً كمت باَع

ىت مغؾُلُا الفغوؿُت لىي٘ آلالُاث لهظا الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ، لالحخمإ في مضً
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الاجداص الجضًض، خُث جىحذ باإلفغاج ًٖ الهُاول اإلاإؾؿاجُت إلاكغوٕ "مؿاع بغقلىهت: 

 الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ"، خُث حاءث اإلاإؾؿاث واآلحي:

 الرئاسة املشتركة: -أ

لى ول الاحخماٖاث الىػاع       لى ًىُبم مبضأ الغئاؾت اإلاكترهت ٖلى اللمم ٖو ٍت ٖو

لى احخماٖاث الخبراء في ئَاع  لى اللجىت الضائمت اإلاكترهت، ٖو فحن ٖو احخماٖاث هباع اإلاْى

ىت  هظه اإلاباصعة، ًيىن أخض الغئِؿحن اإلاكترهحن مً الاجداص ألاوعوبي وآلازغ مً صولت قٍغ

 .(26)مخىؾُُت

لخمثُل وفُما ًسو الاجداص ألاوعوبي، ًجب أن جيىن الغئاؾت اإلاكترهت مخىافلت م٘ ا

لإلجداص ألاوعوبي، َُلا ألخيام اإلاٗاهضة اإلاٗمٌى بها، وبسهىم الكغواء اإلاخىؾُُحن، 

ضٖى  ًجب أن ًخم ازخُاع الغئِـ اإلاكترن بالخىافم إلاضة ؾيخحن غحر كابلت للخجضًض، ٍو

ٗغيان حضٌو  ترأؾاجها، َو الغئِؿان اإلاكتروان الحخماٖاث الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ، ٍو

ت م٘ ول الكغواء أٖماٌ الاحخماٖ اث للمىافلت ٖليها، هما ًلىمان باإلافاوياث الًغوٍع

ت وغحرها، وخؿب  بغُت جبني الاؾخيخاحاث اإلاكترهت زالٌ اللمم والاحخماٖاث الىػاٍع

لىمان أًًا باإلاكاوعاث فُما ًسو حمُ٘ ألامىع التي  الخاالث التي ًخم جبىيها بالخىافم، ٍو

 لها ٖالكت بدؿً ؾحر ٖمل الكغاهت.

 

 

 كبار املوظفين: -ب

ًلىمىن بمٗالجت مجمل حىاهب اإلاباصعة، ًلُمىن حمُ٘ مؿاعاث الاجداص بما فيها      

فىن احخماٖاتهم الضوعٍت  اإلاؿائل التي ٖالجتها ؾابلتها "لجىت أوعمُض"، هما ًىانل اإلاْى

٘ وبغهامج الٗمل الؿىىي. ٗغيىن اكتراخاث إلاكاَع ت، َو  لخدًحر الاحخماٖاث الىػاٍع

 للجنة الدائمة املشتركة:ا -ج

فحن وفي جدًحرها        ًيىن ملغها في بغوهؿل، وجىفغ مؿاهمتها في احخماٖاث هباع اإلاْى

مىً أن  وجإمً اإلاخابٗت اإلاىاؾبت، جلىم بمٗالجت اإلاؿائل التي جضعؾها لجىت أوعمُض، ٍو
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٘ في خاٌ َغأ وي٘ اؾخثىائي في اإلاىُلت  حكيل الجىت الضائمت اإلاكترهت آلُت للغص الؿَغ

 ٌؿخلؼم مكاوعاث الكغواء اإلاخىؾُُحن.

 ألامانة العامة:  -د

جدخل مغهؼا مهما صازل الهُيلت اإلاإؾؿاجُت لالجداص، مهمتها جلىُت جخلخو في        

فحن بدىفُظها  ٘ وئٖالم اللجىت الضائمت اإلاكترهت وهباع اإلاْى صعاؾت مباصعاث اإلاكاَع

حاهفي  12في  (27) اهدحن. جم ازخُاع أخمض مؿاٖضةبالخيؿُم الىزُم م٘ الضٌو والكغواء اإلا

، في خفل جىهِب أكُم 2010ماعؽ  4، لُٗحن عؾمُا في مىهب ألامحن الٗام ًىم 2010

بمضًىت بغقلىهت، خًغه وػعاء زاعحُت ئؾباهُا، فغوؿا، مهغ وألاعصن وألامحن الٗام 

 لجامٗت الضٌو الٗغبُت.

ؿب اٖخلاص الغئِـ الفغوس ي ؾاعوىػي أهه وأهم ما ًمحز مكغوٕ الاجداص اإلاخىؾُي خ

ُفي هفعيًلىم  ، بدُث ٌٗمم مً الخىمُت اإلاكترهت بحن أًٖائه مما ًللل ٖلى أؾاؽ ْو

مً الخىاكًاث والخباًىاث الخانلت في خىى اإلاخىؾِ، وأن ًلىم الاجداص ٖلى أؾاؽ 

جىافؿُت جلاؾم الخىىىلىحُا، واإلاٗغفت، والخبراث والضواء بحن البلضان، وهي أكُاب 

ت للخٗاون اإلاكترن، بدُث جضف٘ هدى ئوكاء مسابغ مكترهت وحامٗاث مكترهت.  مغٍغ

لُه، ؾُلىم الخٗاون اإلاكترن في ئَاع الاجداص اإلاخىؾُي وفم عؤٍت ؾاعوىػي ٖلى          ٖو

الدؿُحر اإلاكترن للًاًا الخٗاون الخؿاؾت مثل اإلاُاه، ووي٘ ؾُاؾت مكترهت للُاكت 

هت مً أحل خماًت وجغكُت الترار اإلاكترن، وألامً والخىاع الثلافي. وئكامت ؾُاؾت مكتر 

هما ًلىم الاجداص اإلاخىؾُي ٖلى صٖامت أزغي، جخمثل في ججؿُض الخٗاون في الفًاء 

مت اإلاىٓمت، ؤلاعهاب ومداعبت الغقىة.   ٖمىما اللًائي اإلاكترن مً أحل ميافدت الجٍغ

 ت مكغوٖاث ئكلُمُت هي:حهضف الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ ئلى جدلُم ؾخ

٘ ٖملُت 2008: كضمذ اإلافىيُت ألاوعوبُت في ماعؽ ميافدت الخلىر في اإلاخىؾِ -1 ، مكاَع

فترى أن جيلف ملُاعي أوعو ٖلى 2020% مً مهاصع الخلىر بدلٌى 80تهضف ئلى ئػالت  ، ٍو

 ألاكل.

ت، لخدؿحن جضفم الخجاعة بحن حاهبي البدغ اإلاخىؾِ. -2 ت و بٍغ  ئوكاء َغق بدٍغ
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ؼ الضفإ اإلاضوي إلاىاحهت اليىاعر الُبُُٗت، مغجبُت باإلخخباؽ الخغاعي. -3  حٍٗؼ

 وي٘ زُت الُاكت الكمؿُت في اإلاخىؾِ. -4

غ حامٗت مخىؾُُت صقيذ في حىان في بىعجىعوػ )ؾلىفُيُا(. -5  جٍُى

غ الكغواث الهغحرة و اإلاخىؾُت. -6  مباصعة للمؿاٖضة ٖلى جٍُى

مهاصع ٖضًضة مثل: مؿاهمت اللُإ الخام ًمٌى ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ مً        

واإلاحزاهُت ألاوعوبُت ومؿاهمت ول الضٌو اإلاكاعهت أو صٌو أزغي ئيافت ئلى البىً ألاوعوبي 

داث (28) لإلؾدثماع .وبالغحٕى ئلى جفانُل اإلاكغوٕ الٗامت هما ًٓهغ مً جدب٘ مجمل جهٍغ

جلىم ٖلى جأؾِـ جىُٓم وخىاعاث وزُب الغئِـ الفغوس ي هُيىال ؾاعوىػي, جدذ مباصعة 

حهىي مخىؾُي ًدبنى همىطج ؤلاجداص ألاوعوبي بدُث ًًم حمُ٘ بلضان الًفخحن الكمالُت 

والجىىبُت مً اإلاخىؾِ )أوعوبُت أو غحر أوعوبُت( وبالخالي ٌٗخمض ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ ٖلى 

 مإؾؿاث مكترهت.

مخىؾُي لالؾدثماعاث وفم همىطج  ولخفُٗل الاجداص اإلاخىؾُي اكترح ؾاعوىػي ئوكاء بىً      

لض الهفلاث بحن اإلاإؾؿاث  البىً ألاوعوبي لالؾدثماعاث، ًلضم الدؿهُالث للخٗاون ٖو

ىُلم ؾاعوىػي مً كىاٖت هبحرة في صف٘ عجلت الخٗاون بحن اإلاإؾؿاث  الاكخهاصًت، ٍو

ٌو ألاوعوبُت في الاكخهاصًت ألاوعوبُت وهٓحرتها في الًفت الجىىبُت مدؿائال:"إلااطا ال جىجح الض

سُت  هظا اإلاجاٌ هما هجخذ الُابان في الخٗاون الفٗاٌ م٘ الهحن بالغغم مً الهغاٖاث الخاٍع

غ ئوكاء البىً اإلاخىؾُي لالؾدثماعاث  ىُلم الخبراء الفغوؿُىن في فىغة جبًر لت بُنهما"، ٍو الٍُى

اإلاخىؾِ التي  اهُالكا مً الدجم الًئُل حضا لالؾدثماعاث ألاوعوبُت في مىُلت حىىب خىى

باإلاائت مً الدجم الىلي لالؾدثماعاث ألاوعوبُت في الىكذ الظي جخٗضي فُه  2ال جخٗضي 

ىُت في حىىبها  باإلاائت في الضٌو  25باإلاائت وجخجاوػ الاؾدثماعاث الُاباهُت  20الاؾدثماعاث ألامٍغ

 اإلادُُت بها.  

 

 ديناميكية العمل: -4

 5ون الخاعحُت الفغوؿُت الؿُض أالن حىبي ئلى بغقلىهت في جىحه وػٍغ الضولت وػٍغ الكإ         

لُت  بمىاؾبت جىلي ألامحن الٗام الجضًض لإلجداص مً أحل اإلاخىؾُالؿُض ًىؾف  2011حٍى

غ عؤؾاء 
ّ
ٖمغاوي )وان ألامحن الٗام لىػاعة الكإون الخاعحُت للمملىت اإلاغغبُت( مهخمه، خُث طه
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٘ الضٌو والخيىماث باإلهمُت التي ًىدؿيه ا ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ وبأمىُتهم في ئَالق مكاَع

ت،  وهي الػمت أهثر مً أي ًىم مض ى في ؾُاق "الغبُ٘ الٗغبي"  ملمىؾت وواؾٗت الىُاق بؿٖغ

ت في بلضان حىىب اإلاخىؾِ اع ٖمل الؿُض ٖمغاوي  (29) وفي مجمل ألاخضار الجاٍع .وفي هظا ؤلَا

٘ اإلادؿىؾت واإلا دغهت، وفي ملضمها جلً التي حؿخجُب لخاحاث ٖلى حصجُ٘ جىمُت اإلاكاَع

الكباب في البلضان الٗغبُت. في هظا الخهىم، فان أخض أبغػ الىعقاث واهذ الخىلل الُالبي 

لىم اإلاساَغ والخىهمت  ت في اإلاىُلت )الخىمُت اإلاؿخضامت ٖو في مُاصًً الامخُاػ التي جدٓى باألولٍى

 الغقُضة وخلىق ؤلاوؿان(. 

 2013أن ؾىت  )وػٍغ الخاعحُت ألاؾبم الجؼائغي(مضلس ي  الؿُض مغاصكاٌ ومً حهخه        

٘ زانت منها ما ًخٗلم بمىُلت اإلاغغب الٗغبي في مجاالث الُاكت  ؾدكهض بضاًت ججؿُض اإلاكاَع

ت  ،و البدث الٗلمي و اإلاىاعص اإلاائُت و خماًت البِئت أهه  ألاؾبمو كاٌ عئِـ الضبلىماؾُت الجؼائٍغ

 )ألامحن الٗام الجضًض لإلجداص مً أحل اإلاخىؾِ(ؾُجُلماس ي فخذ هللا اء م٘ جللى زالٌ اللل

٘ اإلاخىامي )التي سجلها( ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ. و  مٗلىماث مصجٗت حضا خٌى ٖضص اإلاكاَع

ض لإلجداص مً أحل اإلاخىؾِ وىن هظا الاجداص هٓم خٌى  أياف "أبغػها مىكف الجؼائغ اإلاٍإ

٘ احخماُٖت اكخهاصًت طاث مفهىم الهىضؾت اإلاخغحرة  غ مكاَع التي حؿمذ لىا في اإلاىُلت بخٍُى

 . (30)اهخمام مكترن"

ؼ صوع اإلاغأة في اإلاجخم٘ جدذ عئاؾت زضمت هظا وا       وٗلض اإلاإجمغ الىػاعي الثالث خٌى حٍٗؼ

 الٗمل الخاعجي ألاوعوبي واإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت، بهفتهما الجهخحن اللخحن جمثالن الغئاؾت

ان الؿابلان و اإلاكترهت لإلجداص مً أحل اإلاخىؾِ،  بٗض الخٗهضاث التي زغج بها اإلاإجمغان الىػاٍع

ؼ صوع اإلاغأة في اإلاجخم٘ )ئؾُىبٌى  (، هضف مإجمغ باَعـ ئلى 2009ومغاهل  2006خٌى حٍٗؼ

مىانلت صٖم وؿاء وفخُاث اإلاىُلت ألاوعومخىؾُُت في الؿعي لخمىُنهً وجدلُم اإلاؿاواة بحن 

ت في اإلاىُلت، هضف الج يؿحن. وئط ٌٗترفىن بما جلٗبه اليؿاء مً صوع هام في الخغُحراث الجاٍع

ؼ مكاعهتهً في جىمُت اإلاىُلت ؾُاؾُا واكخهاصًا  الىػعاء ئلى اإلاؿاهمت بكيل فٗلي في حٍٗؼ

  .(31) ومضهُا واحخماُٖا

ٌ "الدكغُل والخىمُت قهض الُىم ألاٌو مً أقغاٌ اإلاإجمغ الاكخهاصي اإلاخىؾُي خى هما         

مكاعن مً  300خًىع أهثر مً  ،2013ؾبخمبر  18و 17الظي اوٗلض في جىوـ بحن ؤلاكلُمُت" 

 في ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ 25
ً
 ًٖىا

ً
وػعاء الٗمل مً اإلاغغب  ،وقاعن في هظا الخضر، بلضا
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 ًٖ اإلامثل الخام لالجداص ألاوعوبي ف
ً
ي مىُلت حىىب وألاعصن وجىوـ ولُبُا وفلؿُحن، فًال

. هما خًغه أبغػ اإلاسخهحن في مجاٌ الخىمُت اإلادلُت وزلم فغم البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ

الٗمل، ئلى حاهب مإؾؿاث أوعوبُت ومىٓماث خيىمُت صولُت ومإؾؿاث مالُت صولُت وهباع 

ماٌ مً اللُإ الخام.   كاصة ألٖا

ُف)قهض اإلاإجمغ ئَالق       ، وهي بغهامج ئكلُمي عائض  (Jobs4Medاإلاباصعة اإلاخىؾُُت للخْى

ُف الكباب واليؿاء ويٗخه ألاماهت الٗامت لإلجداص مً أحل اإلاخىؾِ  اصة كابلُت جْى بهضف ٍػ

ؼ زلافت في مىُلت قغق وحىىب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ، وصٖم ؾبل زلم فغم ا لٗمل وحٍٗؼ

ماٌ وجىمُت اللُإ الخام. وؾُٗمل البرهامج ٖلى جدضًض ووكغ أفًل اإلاماعؾاث  اصة ألٖا ٍع

٘ ملمىؾت تهضف ئلى ؾض الفجىة بحن الٗغى والُلب في  الخالُت، هما ؾِصج٘ جىفُظ مكاَع

 ؾىق الٗمل.

، ألابٌُ اإلاخىؾِ ٪، حكحر الخلضًغاث ئلى أن بلضان حىىب البدغ  25فبمٗضٌ بُالت ًبلغ       

ُفت بدلٌى ٖام  22ؾخيىن بداحت ئلى زلم  لخلبُت اخخُاحاث ألاحُاٌ الجضًضة  2020ملُىن ْو

 ٘ ؿعى هظا اإلاإجمغ، ٖلى غغاع اإلاكاَع مً الكباب واليؿاء الىافضًً ٖلى ؾىق الٗمل. َو

الجساط واإلاباصعاث ألازغي التي ًضٖمها ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ، ئلى جلبُت الخاحت اإلالخت 

ماٌ مً أحل الخغلب ٖلى هظا الخدضي الىبحر  غ ألٖا ئحغاءاث في مجاٌ زلم فغم الٗمل وجٍُى

  . (32) الظي ًىاحه مؿخلبل اإلاىُلت

ا       ئن اكتراح مكغوٕ "الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ" الظي ًسخلف ًٖ اإلاباصعاث الؿابلت هٖى

 ما، ًٓهغ مً زالٌ زالزت ٖىامل:

ٖلى هظا اإلاكغوٕ، الظي اكترن باؾم الغئِـ الفغوس ي "هُيىال َغُان البٗض الصخص ي  -

اث وافت، و مً بُنها  ؾاعووىػي" اإلاىضف٘ لخدلُم اهجاػاث وازتراكاث ملمىؾت ٖلى اإلاؿخٍى

 اإلاؿخىي اإلاخىؾُي.

 

حٗبحر اإلاكغوٕ ًٖ جباًً اؾتراجُجي صازل الاجداص ألاوعوبي بحن مدىعًٍ: ألاٌو جلىصه فغوؿا  -

هدى مؿخٗمغاتها اللضًمت، و بهفت زانت في اإلاغغب الٗغبي، بِىما جدٓى  اإلاكضوصة حىىبا

 الخضوص الكغكُت ألوعوبا باهخمام اإلادىع ألاإلااوي.

http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
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جؼامً ئَالق اإلاكغوٕ م٘ اوؿضاص مؿاع بغقلىهت، و كض ْهغ طلً مىظ البضاًت في عغبت  -

مً أحل اإلاخىؾِ"، بهضف ؤلاؾغائُلي في مكغوٕ "الاجداص -ألاوعوبُحن في ججاهل الهغإ الٗغبي

 ججىِبه آزاعه الؿلبُت.

ئط ما ال قً فُه أن جأؾِـ مكغوٕ ٖلى هظا الىهج ال ًمىً أن جخىفغ له ٖىانغ الىجاح       

ئال في ْل مىار مً ألامً والاؾخلغاع في مىُلت اإلاخىؾِ ًهاخبه قفافُت وهىاًا ناصكت مً 

لا إلابضأ اإلاؿاواة في جباصٌ اإلاىاف٘ واإلاهالح. الجاهب ألاوعوبي للخٗاون م٘ صٌو حىىب اإلاخىؾِ وف

خباعاث  لُه فمً اإلاغجح أن ًىاحه هظا الاجداص الجضًض الٗضًض مً الخدضًاث هدُجت اٖل ٖو

خباعاث جخمثل في الفىاعق الُٗٓمت بحن أًٖاء الاجداص ألاوعوبي والضٌو  ئكلُمُت وصولُت، هظه الٖا

خل الخىاػن لهالح أوعوبا، وئن الجاهب ألاوعوبي اإلاخىؾُُت، هظا ما ؾُجٗل الاجداص الجضًض مس

 في الغالب ؾُملي قغوَه وؾُيىن طلً ٖلى خؿاب مهالح الضٌو اإلاخىؾُُت.
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 http://www.ennaharonline.com/ar/national/140834.html:  . مً اإلاىك2012٘
ـ حؿخًُف اإلاإجمغ الىػاعي الثالث لإلجداص مً أحل اإلاخىؾِ   (31) ؼ صوع اإلاغأة في اإلاجخم٘ باَع ، خٌى حٍٗؼ

 .2013ؾبخمبر  12 موقع إلاثحاد من أجل املتوسط. 

 http://ufmsecretariat.org/ar/union-for-the-mediterranean-third-ministerial-conference-on-

strengthening-the-role-of-women-in-society 
ٌٗؼػ فغم الٗمل والخىمُت ؤلاكلُمُت في مىُلت إلاإجمغ الاكخهاصي اإلاخىؾُي: ؤلاجداص مً أحل اإلاخىؾِ ا  (32)

 . 2013ؾبخمبر  17  موقع إلاثحاد من أجل املتوسط.اإلاخىؾِ.   

http://ufmsecretariat.org/ar/mediterranean-economic-conference-union-for-the-mediterranean-

promotes-employment-opportunities-and-territorial-development-in-the-mediterranean-region / 
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